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Głównym celem działania Rady Osiedla Mieszka I jest reprezentowanie 

mieszkańców osiedla oraz występowanie w ich imieniu z wnioskami i propozycjami, 

szczególnie w zakresie remontów i inwestycji, a także we wszelkich sprawach 

dotyczących naszego osiedla do Rady Miasta, Prezydenta oraz właściwych służb 

miejskich. Dokonując oceny działań Rady Osiedla w ostatnim czasie przypomnę, 

że dzięki wspólnym działaniom z mieszkańcami oraz władzami miasta, udało się nam 

doprowadzić do wykonania: remontu ul. Mieszka I, budowy parkingu przy 

al. Krzyżanowskiego, wykonania drogi łączącej al. Św. Michała Arch. 

z al. Krzyżanowskiego, remontów ulic: Czołgistów, Wiosennej, Lotników, odcinka 

ul. Letniej, Ułanów, Żołnierzy Września. 

W trakcie realizacji jest zagospodarowanie terenu oraz budowa boiska i placu 

zabaw przy ul. Kustronia, regulacja i przebudowa potoku Młynówka, rozbudowa 

ul. Witolda, przebudowa łącznika ul. Słodkiej, oświetlenie ul. Litewskiej, także szereg 

innych przedsięwzięć.

Przedstawiciele Rady podejmują także działania, występując z wnioskami oraz 

prowadząc rozmowy z Prezydentem Miasta na temat problemów związanych 

z zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Cegielnianej i Pigonia. Zgłaszamy w imieniu 

mieszkańców pilną potrzebę przebudowy wymienionych ulic, zabiegamy o remont 

ulic: Głębokiej, Lipcowej, Czerwcowej, Saperów, Artylerzystów, bocznej Mieszka,  

wykonanie nowych chodników przy ul. Słodkiej, Betleja, części al. Niepodległości, 

oświetlenia ulic: Olszewskiego, Sułkowskiego, Ułanów, opracowania Miejscowego 

Planu Zagospodarowania dla terenu przy ul. Południowej i Hutników, przeznaczenia 

działki przy al. Niepodległości na teren zielony i tzw. małą architekturę. 

Na naszym osiedlu nie brakuje spraw do rozwiązania, wciąż pojawiają się nowe 

problemy. Pracy w tej mierze na pewno nam nie zabraknie. 

Pragnę podziękować wszystkim członkom Rady Osiedla, w poprzednim i obecnym 

składzie, którzy podejmując się społecznej pracy, poświęcają swój czas na rzecz 

poprawy jakości życia naszego osiedla.

Jerzy Jęczmienionka

Przewodniczący Rady Osiedla Mieszka I

Szanowni Państwo, Pracujemy dla mieszkańców

Redakcja

Z okazji zbliżających się pragniemy złożyć Państwu życzenia, aby te 
dni, pełne wiary w odradzające się życie, były przepełnione nadzieją i miłością. Aby Święta mogli 
Państwo spędzić w zdrowiu  i radosnym nastroju oraz rodzinnej atmosferze ze Swoimi Bliskimi. 
Niech Zmartwychwstanie napełni Państwa pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu 
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Świąt Wielkanocnych 

Rada Osiedla Mieszka I

Oddajemy dzisiaj w Państwa ręce pierwszy 

numer osiedlowego pisma „Mieszkaniec”. 

Chcemy w nim na bieżąco informować 

o działaniach podejmowanych przez Radę 

Osiedla Mieszka I. Naszym celem jest 

podejmowanie tematów ważnych dla 

mieszkańców osiedla, a także całego miasta. 

Pragniemy także prezentować sylwetki osób, 

które z zapałem angażują się w sprawy naszej 

małej ojczyzny oraz przyczyniają się do 

r o z w o j u  m i a s t a .  L i c z y m y  n a  t o ,  

że przedstawia jąc przyk łady tak ich 

pozytywnych działań, zachęcimy Państwa 

do większej aktywności oraz inspirowania 

Rady Osiedla do podejmowania prac na rzecz 

rozwiązywan ia  ważnych prob lemów 

mieszkańców. 

Będziemy wdzięczni za przesyłanie opinii 

i wniosków w sprawach ważnych dla naszego 

osiedla. Zachęcamy do zgłaszania propozycji 

remontów i inwestycji niezbędnych oraz 

przydatnych dla mieszkańców, a także 

informowanie o problemach lokalnych. Każdy 

t a k i  s y g n a ł  b ę d z i e m y  a n a l i z o w a ć  

i szczegółowo omawiać na posiedzeniach 

Rady Osiedla, a następnie zabiegać 

w poszczególnych Komisjach Rady Miasta 

o  i c h  a k c e p t a c j ę  o r a z  r o z m a w i a ć  

z Prezydentem Miasta o możliwościach 

realizacji. 

.



W Uchwale nr XLVIII/905/2013 Rada Miasta wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości przy 

ul. Kustronia pomiędzy budynkiem Sądu Rejonowego a Zespołem Szkół nr 2 przy ul. Rejtana, 

stanowiących własność Miasta Rzeszowa z 99% bonifikatą na rzecz Województwa 

Podkarpackiego. Teren ten ma być przeznaczony pod budowę siedziby Podkarpackiego 

Centrum Bibliotecznego i Edukacyjnego (inwestycja ma być realizowana przez Marszałka 

Województwa Podkarpackiego).

Zaproszenie

Rada Osiedla organizuje w dniu 15 kwietnia br. w 
Kręgielni Galaktyka, osiedlowy turniej gry w kręgle 
„Mieszka”. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie 
swojego udziału, decyduje kolejność zgłoszeń. Dla 
pierwszych 25 osób wstęp wolny. 

Zg łoszen ia  p roszę przesy łać  pod adres :  
mieszka.rzeszow@gmail.com

O porządek i bezpieczeństwo 
na Osiedlu Mieszka I dbają:

Straż Miejska - Strażnik 
Wiesław Kocyła tel. 986,

Komisariat I Policji  - 
Dzielnicowy Waldemar Wielgos 
tel. 17 858 38 10.

Plan 
Osiedla 
Mieszka I

   Wszystkich mieszkańców zainteresowanych 
sprawami  Osiedla Mieszka I, zapraszamy na 
comiesięczne spotkania Rady Osiedla. 
Odbywają się  one w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca w Gimnazjum Nr 8, przy 
ul. Miodowej.  

Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców na 
najbliższe spotkanie  Rady Osiedla 8 kwietnia 
o godzinie 18.00. Więcej informacji na stronie 
www.mieszka-rzeszow.pl

Na dzień 7 lutego 2013r. osiedle Mieszka I liczyło 10 466 mieszkanek i mieszkanców. 

Rozliczając swój PIT za 2012r. przekaż 1% podatku na rzecz
Podkarpackiego Banku Żywności. KRS 0000135528
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Wieści z Ratusza

W lutym podczas sesji Rady Miasta radni podjęli  2 ważne uchwały, które dotyczą naszego 

osiedla. Z pełną ich treścią można zapoznać się na stronie www.bip.erzeszow.pl

Podczas marcowej sesji Rady Miasta podjęto kilka uchwał dotyczących budżetu miasta oraz 

wieloletniej prognozy finansowej dla Rzeszowa:

Radni na wniosek Prezydenta zmniejszyli przewidywane dochody miasta o kwotę 12 mln 645 
tysięcy złotych oraz zmniejszyli wydatki o kwotę ponad 15 mln 524 tysięcy złotych.
W przyjętej prognozie finansowej ustalono kwotę zadłużenia miasta: na koniec roku 2013 r. - 
497 mln zł, na koniec 2014 r. - 598 mln zł, a na koniec 2015 r. - 655 mln złotych.

W kolejnej przyjętej uchwale Rada Miasta wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny 
na rzecz Skarbu Państwa terenu położonego przy ul. Dołowej (teren obecnego bazaru) 
z przeznaczeniem pod budowę siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Obecna siedziba 
Sądu znajduje się w Zamku Lubomirskich. 

Serdecznie zapraszamy 

Wiesław Hatylak

Krystyna Koniuch

Arkadiusz Kopczyk

Maria Lenar

Zbigniew Leszczyński

Paweł Leśniak

Urszula Polanowska

Barbara Tasior

Maria Wąs

Jarosław Zachajusz 

Jerzy Jęczmienionka - przewodniczący

Czesław Godek - wiceprzewodniczący

Mateusz Szpyrka - wiceprzewodniczący

Barbara Siciarz - sekretarz

Jan Wolski - członek zarządu

Członkowie Rady

Zarząd:

Skład Rady Osiedla Mieszka I:


